
 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   24-12-2006 17:14 

1 

  

  
  

  زراندنی چاك ی دامه  ساه5یادی 
  س و آاری قوربانیان م تاوانكاران و باشتر آردنی باری ژیانی آه رجه یاندنی سه  دادگاییگه  پناو به له
  ری آوردستان ماوه جه
  سوآاری قوربانیان  آه

  ئازادیخوازان
، آات واو ده وام و بپچانی خۆی ته رده نی آارآردنی به مه  ته پنج ساڵ له،  دا2007-1-6 ڕۆژی  ندی چاك له ناوه
آانی ڕۆژ  مان و دۆسته آه له ری گه ماوه جه، نیدا مه ی ته  ساه5و  واوی ئه ی ته  ماوه  تاآو ئستا له وه و ڕۆژه له
  . بن آانی نه  خۆبردووه  له وسته وای چاالآی و هه  گۆبیستی هه بووه نه
 و  خۆیه ربه لماندی ڕكخراوكی چاالك و سه سه، آانی وامه رده  به ییه آار و چاالآ چاك به، دا  ساه5م  له

  . ڕكی سیاسی دیاریكراو ناآات ن و بیروباوه تی هیچ الیه پاشكۆیه
وام داوای دادگاییكردنیانی  رده به، آانی مژوودا تۆزی ل بنیشت ڕه  الپه  تاوانی تاوانكاران له یھشتووه چاك نه
  هاوآاریكردنی گروپی به(جی  زره زار خه یاندنی تاوانبار نه  دادگاییگه  دۆزی به  له چاالآانهشداری  به،  آردووه

  رمی له عوای فه ڕائی و تۆمارآردنی ده فیق سامه  قاودانی تاوانكار وه له، )جی زره زار خه یاندنی نه دادگایی گه
م  رجه آردنی سه  ئاماده له" فرانس ڤان ئانرات "ی  دۆزی دادگای  له شداری چاالآانه به،  دادگای عراقی ری له سه

  شك له دابینكردنی به، م هۆی دادگا رده  به آان له سازدانی خۆپیشاندانه، آان ده  شایه شك له به، ران سكاآه
، یاندنی فرانس ڤان ئانرات  دادگاییگه ی به  پك هنانی آۆمیته پشكداری له، ری قوربانیان ی پارزه بودجه
  ... هتد دادگا  شكردنی دۆآۆمنت به پشكه

  شداری له به، تی آوردستان  خۆرهه كوژی له ك ڕۆژی آۆمه وه" تاوانی قاڕن " ر  مبه پته ی سه2مژوو آردنی  به
ی  وه یادآردنه،  خۆرئاوای آوردستان ك ڕۆژی تاوانكاری له وه "مای عامودا  سینه"ساتی   آاره11-13 مژووآردنی  به
آانی  موو پارچه  هه مان له آه له  هاتنی گه  هاناوه پشتگیری و به، شت رده ساتی آیمیابارانكردنی شاری سه رهآا

، ید قادر ی سه هیدآردنی شوانه ڕوداوی شه"ری آوردستان  ماوه  جه خۆپیشاندان بۆ پشتگیری له، آوردستان
ری باآووری  ماوه ڕینی جه ڕاپه، سپیر  آه رییه نو پشتگیری له، آانی ماآۆ و قامشلو آانی شاره كوژییه آۆمه

 بواری  ی آوردستانی بوونی چاآن له نموونه" یال زانا بۆ نۆبی ئاشتی بژاردنی خاتوو له هه، آوردستان
وا چاك  ئه، بووبت  هاتن و هاوآاری هه  هاناوه مان پویستی به آه له ك گه یه ر جگه  هه  گشتی له به، آارآردندا

تی و  زایه ی ناڕه وه  ڕیزی پشه  و له زانیوه رمی نه  فه رانی به  سنووری دروستكراوی داگیرآه كخراو بووه ڕ تاآه
  .  وستی نواندووه و هه   آاری آردوه  و مرۆڤانه  و آوردستانیانه آوردانه،   بووه آان ئاماده وه وڕوبونه ره به

آان  روشونه  بسه نووسی پاآیزه اوجۆری بۆ ئاشكراآردنی چارهیان چاالآی جۆر ده،   ساه3  هاوآات چاك زیاتر له
 میسر  آانی آورد له  آراوه  آۆیله ری بۆ دۆزی آچه رانسه مپینكی جیھانی سه  آه2006-4-14  له،  ڕكخستووه

  ی چاك لهآان دروشم و داخوازه، یدانی گشتی  مه  هاتنه به، ندی چاك ری ناوه ست پشخه ده  به8-21  له، نجامدا ئه
ی ژینۆساید  ك آرده نفال وه رمی ناسینی ئه  فه تی عراقی و به وه ن ده  الیه مان له آه له  گه داوای لبوردنكردن له

 آاردا  توانت له ده، لماندی سه بچووآی خۆی  به، دا 8-21 ڕۆژی  چاك له، مان آه له م گه رجه  داواآاری سه بوو به
  . آان  گشتیه سپاندنی داواآارییه موواندا بت بۆ چه ی هه وه  پشه هنگ و ل ر بت و پشه داهنه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   24-12-2006 17:14 

2 

دحای بیانی گرنگ بۆ دادگا و  یداآردنی شایه ر دادگای تاوانكاران و په  سه وامی چاك له رده وستی به هه
ی  ی دیكه وره كی گهنگاو  ئاستی جیھانیدا هه نفال له  ژینۆساید ناسینی ئه  به رفراوان له یداآردنی پشتگیری به په

  . دا ند مانگه م چه  له چاك بووه
 36  زیاتر له" سوید"وروپی  مانی وتكی ئه رله  په له،  مژووی آورددا مجار له آه بۆ یه، ندی چاك وی ناوه  هه به
   بۆ به زنه یی مهتا ره نگاوكی سه ستپك و هه ش ده مه ئه، نفالیان آرد  ژینۆساید زانینی ئه مانتار واژۆی به رله په

  .  ئاستی جیھانیدا  له یه وره  گه ساته و آاره  جیھانی آردنی ئه نفال و به ژینۆساید ناسینی ئه
  سازدانی خۆپیشاندان دژ به،  و خۆپیشاندانی ساز آردووهِ یان آۆنفرانس و آۆر چاك ده، دا  ساه5م  هاوآات له

آی  یه نموونه، غدا  شاری به م خۆپیشاندانی آوردان له آه انی یهمانیا و سازد  ئه ك له ردانی حوسنی موباره سه
  . آانی چاآن ی چاالآییه بچووآی دیكه

ی  سته  بۆ ده ك خونی تازه ی آۆمه وه  ناوه پاش هاتنه،  وه می چاآه آه ی یه ستنی آۆنگره  دوای به  له ختانه خۆشبه
  آانی له و سنووری آار و چاالآییه  زنتری ناوه نگاوی مه چاك هه، آان زیدییه  ژنان و یه ت له  تایبه به، ری به ڕوه به

  .  رتر بووه رفراوانتر و آاریگه ئاستی جیھانی و آوردستانی به
و  ویست و ناسراو ی آوردستان خۆشه آانی دیكه موو پارچه  هه له،  باشووری آوردستان  له ندی چاك جگه ئستا ناوه
  . ڕوانن  تی ده وه  چاوی ئومده س و آاری قوربانیان و ئازادیخوازان به سۆزان و آهد،  ره ماوه ی جه ج متمانه

   به وه  پشیانه له، مووان  هه ین به ده یمان ده په،  وه ی چاآه ش ساه نی شه مه  ناو ته نینه  آاتكدا پ ده مۆ له ئه
وام  رده ی خۆمان به  و مرۆڤدۆستانه  و آوردستانیانه یانهوستی ئازا ر هه سه له، مان آه له سوآاری قوربانیانی گه آه

  . آانی قوربانیان ستھنانی مافه ده آان بۆ به رفراوانه  به چاالآییه  بین له
م و  و آه ه هه چاو به، پارزت یی خۆی ده خۆیی ڕكخراوه ربه دات سه مووان ده  هه یمان به هاوآات چاك په

  بۆ به،  بیروآراتیك ی دوور له  آارآردنی ئاسۆییانه بت له وام ده رده نت و بهخش آانی ڕابردووی ده آوڕییه
  ش له مه بۆ ئه، بت ردا ده ماوه ی جه وه  پشه آان له  آورده وه  پشیانه م تاوانكاران له رجه یاندنی سه دادگایی گه

 پشت  چته  ده وه موو توانایه  هه به، آات ن دهس و آاری قوربانیا  آه یاندنی تاوانباران پشتگیری له  دادگایی گه به
  . ی یاندنی سكاآه نجام گه  ئه  به  له وره ن گه سه فای حه مسته
 و  ندآردنی بیروڕای زۆربه سه  و په  شوازی دیموآراتیانه ر آارآردن به سه بت له وام ده رده به ها چاك روه هه
  . تی سیاسی و ئایدۆلۆژی  پاشكۆیه یی له خۆیی ڕكخراوه ربه  آارآردن و پاراستنی سه یی له وه هاوآر
  زراندنی چاك ی دامه  ساه5ڕز بت یادی  رز و به به
  مان  آه له م قوربانیانی گه رجه مری بۆ سه نه

  ندی چاك  ناوه
25-12-2006  

  .  بکه وه ی خواره م دوولینکه ، کلیکی ئهزراندنی چاك ی دامه یاننامه م به آه یه
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